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تقدمي

;
ظاهرة النبوة من الظواهر الدينية التي تكّفل الدرس الكالمي 

بدراستها وبحثها ضمن ما يعرف بأصول الدين التي ال بدَّ للمسلم 

ن هبا وتصديقها، حيث متّثل األساس الفكري والنظري للعقيدة اإليام

 اإلسالمية.

وهي من الظواهر التي تناوهلا مؤّلفنا القدير العالّمة الفضيل يف 

أكثر من مناسبة، وكان له نظرته اخلاّصة يف املنهجية الصحيحة يف دراسة 

لنبوة ـ . ذلك أن ا(1)أصل النبوة، هي ما ُيطلِق عليه املنهَج التكاميلّ 

وخالًفا ألصيَل التوحيد واملعاد ـ بجانب ما هلا من طبيعة غيبية تتمثّل يف 

كنه وحقيقة عالقة النبي باخلالق جّل وعال، وبخاّصة ما يرتبط بظاهريت 

الوحي واملعجزة اإلهليني، هلا بعدها احلضوري املتمّثل يف حركة النبي 

ركة يمكن دراستها التارخيية وتواجده بصورة حيّة بني الناس. وهي ح

بد اهلادي الفضيل، مركز الغدير ـ انظر: خالصة علم الكالم، الدكتور ع (1)

 .41م، ص 2007ـ ه 1421، 3بريوت، ط
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 من خالل تتّبع أحداثها واستنتاج العديد من الدروس والِعََب منها.

ولعّل املصدر األساس يف دراسة ظاهرة النبوة هو النّص القرآين، 

وذلك ملا نعتقده فيه نحن املسلمني من وثاقة تارخيية ُعليا ال يعطيها 

القصص النبوية املسلمون ألّي نصٍّ تارخيي آخر، وكذلك الشتامله عىل 

التي يمكن للدارس أن خيرج منها بمبادئ وأسس تفصيلية حول 

الرساالت اإلهلية، يمكنها أن متّثل منطلقات جديدة إلعادة النظر حول 

 بعض القضايا اخلاّصة بأصل النبوة يف الدرس الكالمي.

وهي منهجية اتبعها العاّلمة الفضيل يف حمارضته التي ألقاها حتت 

إحدى  العمران ، وذلك يف«ووظائفهم األنبياء  بعثة»عنوان: 

. (1)بلدات األحساء رشق السعودية بمناسبة املبعث النبوي الرشيف

حيث استهدى يف حديثه عن البعثة النبوية باهلدي القرآين الكريم، 

جامًعا يف ذلك بني معطيات الدرس الكالمي ومناهج املفرسين يف 

 ها التارخيّية.تناوهلم لظاهرة النبوة وطبيعة حركت

ـ حتريرها بام  (2)«جلنة مؤلفات العالمة الفضيل»وقد ارتأينا ـ يف 

ًفا يف بعض التعبريات  يتالءم ونمط الكتابة، إذ اقتىض ذلك تغيرًيا وترصُّ

ووضع العناوين الرئيسة والفرعية وبعض اهلوامش، إلعدادها ونرشها 

تبها سبحانه يف ميزان يف كتاب مستقل. آملني أن تعّم هبا الفائدة، وأن يك

مل نستطع معرفة سنة إلقاء املحارضة. ولكنها ضمن الفرتة الزمنية املمتّدة بني  (1)

، وهي الفرتة التي واصل فيها العاّلمة 1999و 1990ه/ 1420و 1411

 إلقاء حمارضاته العاّمة يف املنطقة. الفضيل 

يف اللجنة التالية أسامؤهم: فؤاد عبد اهلادي الفضيل، عيل أمحد األصيل، يشارك  (2)

 الشيخ أمحد عبد اجلّبار السمنّي، حسني منصور الشيخ.



 تقديم

9

الفقيد الكبري العاّلمة الدكتور عبد اهلادي الفضيل، رمحه اهلل رمحة 

األبرار، وأنزل عليه شآبيب الرمحة واملغفرة والرضوان، وحرشه مع 

، وجزاه لقاء ما قّدم للدين واألمة خري اجلزاء، Aحمبيه من آل البيت 

خدمًة هلذا الدين احلنيف نرش مجيع مؤّلفاته وتراثه الفكري لوأن يوفقنا 

 .الذي وّطن عمره يف خدمته وَبَذَل جّل جهده وفاًء له

 جلنة مؤّلفات العاّلمة الفضيل

 ه4135/ 3/ 42

 م0241/ 4/ 44
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;
 وبعد احلمد هلل، وسالٌم عىل عباده الذين اصطفى

ُيَعدُّ القرآن الكريم الوثيقة التارخيية األوىف بتعريف وفهم احلركة 

النبوّية؛ وذلك الحتوائه عىل القصص القرآين التي يفاد منها الكثري يف 

جهم يف الدعوة إىل اهلل. وفيام يتعّلق دراسة السرية العملية لألنبياء ومنه

بموضوع البحث، يمكن حتديد طبيعة البعثة النبوية والغاية منها وما 

يقوم به النبي من وظائف ومهام من خالل تلكم اآليات احلاكية عن 

دعوة األنبياء وما يواجهونه من مواقف وآليات معاجلتها من قبلهم 

. 

نبوي الرشيف، ستكون وألن احلديث هو بمناسبة املبعث ال

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  االنطالقة فيه من اآلية الكريمة: ﴿

ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     
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، حيث وردت يف (1)﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

وحتديد جمموعة من املهام التي  سياق احلديث عن بعثة النبي حممد 

الستيفاء معظم نقاط ، ولذلك يمكن االهتداء بفقراهتا كان يؤدهيا 

 البحث.

ومتهيًدا للحديث عن وظائف األنبياء، ُتفتتَح اآلية باإلشارة إىل 

ٌل وإنعاٌم من اهلل تعاىل عىل عباده،  الغاية من البعثة النبوية يف أهنا تفضُّ

لتنتقل بعدها إىل تناول طبيعة البعثة يف املفهوم القرآين وأهنا حالة برشية 

بقية الفقرات إىل حتديد بعض وظائف نبينا رصفة، ومن َثمَّ تنرصف 

، وهو ما يستدعي تقسيم البحث ـ يف اآلية ـ إىل الكريم حممد 

فصلني، األول منهام حول الغاية من البعثة وحقيقتها يف املفهوم القرآين، 

فيام الفصل الثاين حول دور األنبياء يف بناء اإلنسان من خالل ما 

 دة.يقومون به من مهام ووظائف حمدّ 

ولوجود وظائف أخرى مل تتطّرق اآلية إليها، ويف مقدمتها قيادة 

اًل التجربة  املجتمع اإلسالمي، وهي الوظيفة التي حتكيها لنا مفصَّ

النبوية يف إدارة وتنظيم املجتمع املسلم بدايَة تكّونه يف املدينة املنّورة، 

 خّصصنا هلا الفصل الثالث من الدراسة. عىل أمل أن تعطي هذه

اإلشارات املوجزة حول بعثة األنبياء يف فصوهلا الثالثة إضافًة جديدًة 

 ملبحث النبوة يف املفهوم القرآين. إنه سبحانه ويل التوفيق، وهو الغاية.

 عبد اهلادي الفضيل

 .164سورة آل عمران، اآلية:  (1)
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 األولالفصل 

بعثة األنبياء: حبث يف الطبيعة والغاية

 بعثة األنبياء لطف من اهلل تعاىل 

 د الرشائع اإل  هليةتعدُّ

 برشية النبي 
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بعثة األنبياء لطف من اهلل تعاىل

، ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې﴿أول ما تفتتح به اآلية قوله تعاىل: 

م واإلنعام ل والتكرُّ واملنُّ هنا بمعنى: التفضُّ
، وهو ما يعَبَّ عنه يف علم (1)

ب اإلنسان من فعل  الكالم باللُّطف اإلهلي، ويقصدون به ما يقرِّ

. وما يذهب إليه اإلمامية يف (2)ية ويبّعده عن املعايالتكاليف اإلهل

أبحاثهم الكالمية، ويشرتك معهم ـ يف ذلك ـ املعتزلة بأن اللطف 

يف ه( 413واجب عىل اهلل تعاىل، كام يشري إىل ذلك الشيخ املفيد )ت 

فإن قيل: ما الدليل عىل أن نصب األنبياء »نكاته االعتقادية، إذ يقول: 

: الَقْطع، كقوله تعاىل:  (1) گ  ڳ  ﴿يشري الشيخ الطويس إىل أن األصل يف املنِّ

[، 1فصلت، اآلية: ]سورة  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ

أي غري مقطوع. واملَنُّ يف اآلية: النعمة؛ ألنه ُيقطع هبا عن البلّية. انظر: التبيان 

، حتقيق: أمحد حبيب قصري ه(460يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس )ت 

؛ وانظر: 31/ 3العاميل، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، بدون تاريخ، ج

ـ ه 1410، 2جممع اللغة العربية بالقاهرة، طمعجم ألفاظ القرآن الكريم، 

 ، مادة: منن.1061ـ  1060/ 2م، ج1990

انظر: موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي، الدكتور سميح دغيم،  (2)

ـ  1106/ ص 2م، ماّدة: )لطف(، ج1991، 1مكتبة لبنان ـ بريوت، ط

1115. 
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 احلكمة والرسل واجب يف

، واللطف واجب يف احلكمةفاجلواب: الدليل عىل ذلك أنه لطف، 

فنصب األنبياء والرسل واجب يف احلكمة، ... فإن قيل: ما الدليل عىل 

أن اللطف واجب يف احلكمة 

فاجلواب: الدليل عىل وجوبه توّقف غرض املكلِّف عليه، فيكون 

 .(1)«واجًبا يف احلكمة، وهو املطلوب

عبري القرآين الوارد يف اآلية الكريمة هو املناسب، إذ ولعّل الت

يتحاشى الكثري من علامء الكالم واحلكامء إطالق الوجوب عىل أفعال 

اهلل تعاىل جتاه خلقه، ولذلك فإننا نذهب مع التعبري القرآين يف التمهيد 

للحديث عن وظائف األنبياء بأن أصل وجود هذه الظاهرة إنام هو 

قبله تعاىل عىل خلقه هدايًة وإرشاًدا هلم من لدن  تفّضل وإنعام من

 حكيم عليم.

تعدُّد الشرائع اإلهلية

خامتَة الرساالت اإلهلية، من  وباعتبار بعثة نبينا الكريم حممد 

املهّم اإلشارة إىل ظاهرة تعّدد النبوات واألديان اإلهلية؛ وذلك لبيان 

ع البرشي، وكذلك قيمة الترشيع اإلهلي يف استجابته حلاجة املجتم

 .اإهلي   وتفّضالً  ااستكامالً للحديث أعاله يف كون البعثة لطفً 

ذلك أن اهلل تعاىل قد بعث العديد من األنبياء، فكان لبعضهم 

رشائع مستقّلة، فيام كان بعضهم اآلخر يتبع رشائع سابقيه، وهناك 

: رضا املختاري، دار املفيد ، حتقيقه(413النكت االعتقادية، الشيخ املفيد )ت  (1)

 .35م، ص 1993ـ ه 1414، 2ـ بريوت، ط
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ذلكم نظرتان فيام يتعّلق بتعّدد الرشائع، تذهب األوىل منهام إىل أّن 

التعّدد إنام كان تكاماًل وتطّوًرا طبيعي ا يف حركة الترشيع اإلهلي، فكانت 

الرشيعة الالحقة استكامالً ملسرية الرشيعة السابقة وتطوًرا يتالءم 

وطبيعة تطّور املجتمع البرشي اآلخذ يف التقّدم جيالً بعد جيل، إىل أن 

ت اإلهلية، حيث جاءت الرشيعة اإلسالمية باعتبارها خامتة الترشيعا

وصل معها املجتمع البرشي من النضج والقابلية بحيث ال حيتاج إىل 

 رشيعة متّممة  وأوسع من الرشيعة اإلسالمية اخلامتة.

 ]*[ تكامل الرساالت

وهي نقطة يشري إليها السيد حممد حسني فضل اهلل يف بيانه لتعّدد 

ألن ة القديمة؛ إنَّ النبوة اجلديدة ال تلغي النبو»النبوات، فيقول: 

النبوات ليست منطلقًة من شخص النبي يف ذاتياته الفكرية، بل هي من 

وحي اهلل الذي يرّشع للحياة كلها ولإلنسان كله، يف اخلّط العام الذي 

، إال ما خيتّص بمرحلة النبي تتكامل فيه الرساالت وتتوّزع فيه األدوار

، واألوضاع التي قد يف الزمن الذي يعيش فيه الناس الذين أرسل إليهم

 .(1)«يعرض عليها التغيري

ۇ  ۆ  ﴿ويضيف يف موضع آخر أثناء حديثه عن اآلية القرآنية: 

[ التاريخ ليعيش ]النبي حممد »، فيقول: (2)﴾ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ

الرسايل يف حركته الروحية، ويف نامذجه املميزة، كام لو كان يف زماهنم، 

كون منطَلًقا للسمّو والصفاء، فتنطلق التجربة احلية يف رسالته، لت

، 2من وحي القرآن، السيد حممد حسني فضل اهلل، دار املالك ـ بريوت، ط (1)

 .36/ 6م، ج1991ـ ه 1419

 .44سورة آل عمران، اآلية:  (2)
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ًكا يف جتربته  وانفتاًحا عىل العَبة الواعية التي متنح احلارض درًسا متحرِّ

من خالل املايض يف عملية تواصل بني الزمانني كمظهر للتواصل بني 

 .(1)«الرساالت

فالنبوات اإلهلية ـ هبذا املعنى ـ تتكامل ال لتكّون حلقات يف سلسلة 

تتكامل فيام بينها إذ يستفيد الالحق فيها من واحدة فحسب، بل 

السابق، فالتجارب النبوية السابقة زاٌد عميل مهّم يتعامل معه األنبياء 

 باالستفادة منه.

 ة]*[ النسخ يف الرشائع اإلهليّ 

ويف مقابل هذه النظرة، هناك نظرة أخرى مقابلة تذهب إىل أن كل 

تتامشى وطبيعة  رشيعة مستقّلة، فجاءت رشيعة نبي اهلل نوح 

 املجتمع يف ذلكم الوقت، فيام كانت رشيعة نبي اهلل إبراهيم 

متالئمة وطبيعة املجتمع الذي بعث فيه النبي إبراهيم، وهكذا فيام 

. وكانت يتعّلق برشيعة النبي موسى، ورشيعة نبينا الكريم حممد 

 كل رشيعة تنسخ ما قبلها من الرشائع اإلهلية.

يه عليه هو أنَّ النسخ امُلراد هنا هو يف الترشيع أو ولكن ما جيب التنب

، ذلك أن مجيع الرشائع ما يعّّب عنه بفروع الدين، إذ ال نسخ يف العقيدة

اإلهلية تدعو اإلنسان إىل اإليامن بعقيدة واحدة يف املبدأ واملعاد، وال 

 خالف بينها يف مسائل العقيدة أبًدا.

 بشرية النيب

، ﴾ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿ل سبحانه: يف الفقرة التالية يقو

 .10/ 6من وحي القرآن، مصدر سابق، ج (1)
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حد معنيني، أبأنه من أنفس املؤمنني، وهي حتتمل  فوصف نبّيه 

أشار إىل أحدمها الشيخ الطويس يف تبيانه، ويشاركه جمموعة من 

املفرسين إىل أّن املقصود بأن اهلل اختار النبي حممًدا ليكون رسوالً يف 

ّكي، وله ما هلم من قومه، فهو منهم، وليس غريًبا عن املجتمع امل

األميني، ال يتلو كتاًبا وال خيّط »املستوى االجتامعي والتعليمي، فهو من 

ونه ويعرفونه بالصدق واألمانة، وأنه مل يقرأ  بيمينه، فنشأ بني قوٍم خَيَُْبُ

كتاًبا وال لقنه ]أحد[، فتال عليهم أقاصيص األمم السالفة، فكان ذلك 

 .(1)«تى بهمن أدّل دليل عىل صدقه فيام أ

النفس البرشية، وهو «: من أنفسهم»وقد يكون املراد من عبارة 

معنى تورده اآليات القرآنية عىل لسان املعارضني للنبوات، فيستنكرون 

أن يكون املرسل إليهم من اهلل من جنسهم البرشي. يقول تعاىل حاكًيا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ   عنهم: ﴿

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ 

ەئ   . ويف آية أخرى يقول سبحانه: ﴿(2)﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ

ٱ  ٻ  ەئ    وئ   وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

 .(3)﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

وهو أمر ترفضه احلكمة اإلهلية، بل تعدها اآلية الكريمة حمّل 

س اجلنس البرشي، ال أنه من نف إحدى مميزات هذا النبي »البحث 

من جنس املالئكة وما شاهبها، وذلك لكي يدرك كل احتياجات البرش 

 .39/ 3ابق، جالتبيان يف تفسري القرآن، مصدر س (1)

 .246: ، اآليةالبقرةسورة  (2)

 .9 – 1: ، اآليتاناألنعامسورة  (3)
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بصورة دقيقة، وال يكون غريًبا عنها، غري عارٍف هبا، وحتى يلمس آالم 

اإلنسان وآماله، ومشكالته ومصائبه، ومتطلبات احلياة ومسائلها، ثم 

 وء هذه املعرفة.يقوم بام جيب أن يقوم به من الرتبية والتوجيه عىل ض

هذا، مضاًفا إىل أن القسط األكَب من برامج األنبياء الرتبوية يتكون 

من تبليغهم العميل، بمعنى أن أعامهلم تعتَب أفضل َمثَل، وخري وسيلة 

تربوية لآلخرين؛ ألن التبليغ بلسان العمل أشدُّ تأثرًيا، وأقوى أثًرا من 

إذا كان املبلغ من نوع اجلنس التبليغ بأية وسيلة أخرى، وهذا إنام يمكن 

البرشي وجنسه وخصائصه، ومواصفاته اجلسمية، وبذات غرائزه 

 .(1)«وبنائه الروحي

وهنا نقطة جيب التنبيه عليها، وهي أن طبيعة عمل األنبياء هي 

الدعوة، فالنبي داعية إىل اهلل، والتجربة اإلنسانية االجتامعية تشري إىل أن 

الذي ينتمي إليه أبلغ من ذلكم الغريب، فهو  تأثري الداعية يف املجتمع

أعلم بطبيعة جمتمعه وعوامل التأثري فيه. ولذلك فإن اإلتيان بمخلوق 

آخر من غري اجلنس البرشي يتناىف وطبيعة العمل الدعوي الذي تقتضيه 

 احلالة النبوية.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، الشيخ نارص مكارم الشريازي، مؤسسة  (1)

. وحول املعنى نفسه، 595/ 2م، ج1990ـ ه 1410، 1البعثة ـ بريوت، ط

 .364ـ  363/ 6نظر: من وحي القرآن، مصدر سابق، جا
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 ينالفصل الثا

بعثة األنبياء ومهّمة بناء اإلنسان

  الرسالة دون نقصانالوظيفة األوىل: تبليغ 

 الوظيفة الثانية: الرتبية 

 الوظيفة الثالثة: إحداث النقلة احلضارية للمجتمع 

 الوظيفة الرابعة: املوازنة بني العقل واإليامن 

 بناء الشخصية اإلسالمية 
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الوظيفة األوىل: تبليغ الرسالة دون نقصان

ية الكريمة إىل بعد اإلشارة إىل برشية النبي وطبيعة انتامئه، تنتقل اآل

بيان أوىل وظائف األنبياء، وهي وظيفة التبليغ، إذ يقول سبحانه: 

، أي يبلغ املسلمني آيات القرآن الكريم، وهي ﴾وئ  وئ  ۇئ﴿

الوظيفة األساسية ألي نبي، فتبليغ الرسالة هي املهّمة األوىل التي 

 يتكّفل األنبياء بأدائها بكل أمانة ودّقة.

 د الرأي]*[ اجتهاد النص واجتها

مل يرحل عن هذه  وما جتب اإلشارة إليه هنا أن نبينا حممًدا 

الدنيا إال بعدما أتّم مهّمته يف تبليغ القرآن كاماًل دون أي نقيصة، كام قام 

بتفصيل وبيان آياته كاملًة من خالل ما يلقيه من أحاديث وجيّسده من 

. ولعّل هذه أعامل يومية متّثل النموذج يف تطبيق الرشيعة اإلسالمية

النقطة تعّد من أبرز الفوارق بني املدرستني اإلسالميتني الكَبيني، ومها: 

 ، ومدرسة الصحابة.مدرسة أهل البيت 

تذهب إىل أن ما جاءت به اآليات  ذلك أن مدرسة أهل البيت 
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الكريمة ـ مصدًرا أول يف الترشيع ـ وتليها األحاديث الواردة عن 

نًيا يف الترشيع ـ وافية وكافية بتزويد املسلمني ـ مصدًرا ثا رسول اهلل 

باألحكام الرشعية، وهلذا فإن ممارسة االجتهاد الرشعي يف شّقه اإلمامي 

تنحرص يف فهم النصوص الرشعية وعدم اخلروج عنها إىل آليات 

ومصادر أخرى، بحيث تكون هذه النصوص هي املصدر األساس 

الفقيه املجتهد هو النص والوحيد لألحكام الرشعية، وما حيتاجه 

الرشعي الرصيح يف بيان احلكم الرشعي ملجموعة من املسائل الرشعية، 

وكذلك إىل النص الرشعي الذي يفيد منه القاعدة الفقهية التي تعينه يف 

بيان احلكم الرشعي لتلكم املسائل التي مل يِرد فيها نّص رشعي 

 خمصوص.

ـ هو: ذلكم العامل الذي ولذلك، فإن املجتهد ـ يف الفهم اإلمامي 

جيتهد يف فهم النص الرشعي وإعطاء األحكام ضمن إطار اآليات 

القرآنية واألحاديث الرشيفة، بام يملك من وسائل علمية وثقافية تعينه 

 عىل توجيه احلكم املطابق ملا ورد يف تلكم النصوص الرشيفة.

إذ وهي املنهجية التي ختتلف معها املدرسة السنية يف معظمها، 

تضيف املدرسة الفقهية السنية يف مقابل هذه النصوص: الرأي، باستثناء 

الذي يعّد من املذاهب الفقهية البائدة، إذ يكتفي  (1)املذهب الظاهري

علامء املذهب الظاهري باالجتهاد ضمن إطار النص الرشعي دون 

، الذي ه(270ـ  201نشأ املذهب الظاهري عىل يد داود بن عيل الظاهري ) (1)

يعتمد يف استنباط األحكام الرشعية عىل ظاهر النصوص من القرآن »كان 

والسنة النبوية، دون تعليل األحكام، وال تأويلها، ومن غري أخذ بالقياس 

: املوسوعة انظر«. والرأي الشامل لالستحسان واملصلحة املرسلة ونحومها

، 1العربية، هيئة املوسوعة التابعة لرئاسة اجلمهورية السورية ـ دمشق، ط

 .112/ 9م، ج2004
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اخلروج عنه، فيام تذهب بقية املذاهب إىل عدم كفاية النص الرشعي، 

الفقهاء إىل ترشيعات جديدة مستوحاة من فهم الفقيه لروح  وحاجة

الترشيع اإلسالمي يف املصلحة واملفسدة وتقرير األحكام الفقهية بناًء ملا 

يفهمه الفقيه من مصلحة إسالمية عليا، فيعطي رأيه يف املسألة الفقهية 

جتهاد بناًء عىل ما يتعّرفه للفعل من املصلحة أو املفسدة. وهلذا يتنّوع اال

 .(1)الرشعي يف اإلسالم إىل: اجتهاد الرأي، واجتهاد النص

وما حَيِْمُل املدرسَة اإلماميَة عىل اتباع منهجها يف اجتهاد النّص هو 

ما ورد من نصوص رشعية ُمْلِزمة بتقّيد املسلمني لتلكم النصوص 

وعدم اخلروج عنها، وكذلك ملا تفهمه هذه املدرسة من خصوصية 

عات اإلهلية، ذلك أن هذه الترشيعات معصومة عن اخلطأ لطبيعة الترشي

يف وضع األحكام املناسبة واملالئمة لإلنسان، وأن تطبيقها تطبيًقا أمينًا 

هو ما يكفل لإلنسان الوصول إىل السعادة املبتغاة. وهذا الفهم هو 

خالف املدرسة املقابلة التي عاملت الترشيع اإلسالمي كام تتعامل 

نينها املدنية أو الوضعية، حيث يمكن للفقيه القانوين الشعوب مع قوا

أن يتعامل مع القواعد والنظم الدستورية من خالل فهمه لروح 

القانون، لينطلق من خالل ذلكم الفهم إىل استصدار قوانني وترشيعات 

 جديدة تتطابق وتلكم الروح العامة واجلامعة.

                                                                                                                                                                             

ملزيد من االطالع، ُيراَجع: دروس يف فقه اإلمامية، الدكتور عبد اهلادي  (1)

؛ 11ـ  59/ 1م، ج1995ـ ه 1415، 1الفضيل، مؤسسة أم القرى ـ قم، ط

، 2كتور الفضيل، مركز الغدير ـ بريوت، طوتاريخ الترشيع اإلسالمي، الد

؛ وقراءة يف كتاب التوحيد، الدكتور 71ـ  66م، ص 2011ـ ه 1432

م، 2010ـ ه 1431، 1الفضيل، منشورات بيت احلكمة الثقايف ـ القطيف، ط

 .25ـ  19ص 
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 ]*[ كتاب عيّل/ صحيفة عيل/ الصحيفة

إىل ذلك، هناك عامل تارخيي ساهم بصورة كبرية يف وباإلضافة 

مل يتوّفر ألتباع مدرسة  حفظ السنة النبوية يف مدرسة أهل البيت 

الصحابة، ذلك أّننا نؤمن بأن األحاديث التي كان يذيعها رسول اهلل بني 

أصحابه كانت كافية ووافية بجميع ما حيتاجه املسلمون إىل أن تقوم 

كام أوىل  حاديث كان قد أوالها رسول اهلل الساعة، وأن هذه األ

. القرآن كل عناية واهتامم، فكان يمليها عىل اإلمام أمري املؤمنني 

بصحيفة عيّل  وقد مجعها اإلمام عيل فيام ُيطلِق عليه أئمة أهل البيت 

 أو كتاب عيّل أو الصحيفة.

باسم )كتاب عيل( يف عدة من كتب احلديث وكتب  توقد ذكر

)أمايل سيدنا ب  (2/306 الذريعة)الشيخ الطهراين يف  اوعنوهنالفقه، 

 .(ونبينا أيب القاسم رسول اهلل 

 ىـ من نوع الكتب املدرجة التي تطو اـ كام جاء يف وصفه يوه

 وتلف، وإذا أريد قراءهتا تفتح ثم تقرأ.

أكثر  اوالنقل عنه اإليه وقد ذكر رجوع األئمة من أبناء عيل 

 ا:من كتاب، ومن هذ

يف فهرسته  ه450نجايش املتوىف سنة ـ ما رواه أبو العباس ال

أخَبنا حممد بن » :2/261يف  قال (رجال النجايش) باملعروف 

قال: أخَبنا أمحد بن حممد بن سعيد عن حممد بن أمحد بن  ،(1)جعفر

شيخه يف اإلجازة. ،( النحوي التميمي1)



 اإلنسان بناء ومهّمة األنبياء بعثة: الثاين الفصل

29

احلسن عن عباد بن ثابت عن أيب مريم عبد الغفار بن القاسم عن عذافر 

، فجعل مع احلكم بن عتيبة، عند أيب جعفر  الصرييف، قال: كنت

، فاختلفا يف يشء، فقال أبو جعفر اله مكرمً  يسأله، وكان أبو جعفر 

 َّقم فأخرج كتاب عيل  ،: يا بني ًعظياًم  امدروًج  ا، فأخرج كتاب ،

: هذا خط أخرج املسألة، فقال أبو جعفر  ىففتحه وجعل ينظر، حت

 ،احلكم، وقال: يا أبا حممد بل عىل، وأقوإمالء رسول اهلل  عيل 

اهلل ال حيث شئتم يمينًا وشامالً، فو(2)وأبو املقدام(1)اذهب أنت وسلمة

  ..» (3)جَبائيل  عليهم زلن العلم أوثق منه عند قوم كان ينجتدو

قطعة من »من أن  (2/307 الذريعة)ـ ما ذكره الشيخ الطهراين يف 

وم يف كتب الشيعة، ـ وذلك من الي ىاألمايل( موجودة بعينها حت)هذه 

ـ أوردها الشيخ أبو جعفر بن بابويه الصدوق يف املجلس  فضل اهلل تعاىل

كثري من اآلداب  السادس والستني من كتاب أماليه، وهي مشتملة عىل

ة بيت، رواها ياحلالل واحلرام، يقرب من ثالثام والسنن وأحكام

 ه الكرام.بروايته عن آبائ اإلمام الصادق  بإسناده إىل

يف آخره: أنه مجعه من الكتاب الذي هو إمالء  وقال الصادق 

«.وخط عيل بن أيب طالب  رسول اهلل 

يف كتاب ـ كام وردت يف بعض املصادر باسم )صحيفة عيّل(، كام 

: فقلت له ،أيب عبد اهلل  عن أيب بصري: قال: دخلت عىل: »(الوايف)

ابن كهيل. (1)

 ( ثابت بن هرمز احلداد.2)

، حتقيق ه 450سنة  النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل النجايش املتوىف( رجال 3)

، م1911ـ ه 1401سنة  1حممد جواد النائيني، بريوت: دار األضواء، ط

.261/ 2ج
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هنا أحد يسمع كالمي .. قال: جعلت فداك، إين أسألك عن مسألة، ها 

بينه وبني بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: يا أبا  اسرتً  فرفع أبو عبد اهلل 

 .سل عام بدا لك ،حممد

 قال: قلت: جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول اهلل 

 .يفتح له منه ألف باب ابابً   اعّلم علي  

ألف باب  ا علي   قال: فقال: يا أبا حممد، عّلم رسول اهلل 

 يفتح من كل باب ألف باب.

 .العلم ـ واهللـ قال: قلت: هذا 

 قال: فنكت ساعة يف األرض، ثم قال: إنه لعلم، وما هو بذاك.

قال: ثم قال: يا أبا حممد، وإن عندنا )اجلامعة(، وما يدرهيم ما 

 اجلامعة!

قال: قلت: جعلت فداك، وما اجلامعة 

، وإمالئه بذراع رسول اهلل  اقال: صحيفة طوهلا سبعون ذراعً 

بيمينه، فيها كل حالل وحرام، وكل  وخط عيل  ،(1)من َفْلِق فيه

إيّل، رش يف اخلدش.. ورضب بيده األ ىيشء حيتاج إليه الناس حت

 فقال: تأذن يل يا أبا حممد

 .قال: قلت: جعلت فداك، إنام أنا لك، فاصنع ما شئت

 .ذا.. كأنه مغضبأرش ه ىقال: فغمزين بيده، وقال: حت

( فلق فيه: شق فمه.1)
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 .(1)«العلم ـواهلل  قال: قلت: هذا ـ

، أهنا املسامة باجلامعة يف بعض املصادر كام استظهر السيد األمني

: اجلامعة، من مؤلفات أمري املؤمنني » :قال يف كتابه أعيان الشيعة

وخط عيل  من إمالء رسول اهلل  اوهي كتاب طوله سبعون ذراعً 

وكان غالب الكتابة عليه يف  ـ بالرق ىسماجللد امل ، مكتوب عىل

 مجعت اجللود بعضها إىل ـ ذلك العرص لقلة الورق يف عرض اجللد

 رفق إىلالذي هو من امل ـبذراع اليد  ابلغ طوهلا سبعني ذراعً  ىبعض حت

 .(2)«رؤوس األصابع

 الوظيفة الثانية: التربية

فة أخرى، بعد وظيفة التبليغ، تنتقل اآلية الكريمة إىل بيان وظي

، واملراد من التزكية هنا: ﴾ۇئ﴿وهي الرتبية، يقول تعاىل: 

الرتبية، إذ هي الوظيفة الثانية للنبي بعد تبليغ الرسالة. ذلك أن الدين 

اإلسالمي ال يمكن فهمه وإدراك قيمته مقاَرًنا مع بقية األنظمة األخرى 

شّقها  إال من خالل التطبيق، فبعد أن يقوم النبي بإيصال الرسالة يف

النظري من خالل تالوة وحفظ اآليات القرآنية وبياهنا فيام يبّثه من 

أحاديث رشيفة، ال بّد للدين من تطبيق يف الواقع، وهو الدور الذي 

من رواسب اجلاهلية والرشك، »تقوم به الرتبية وتزكية النفوس وتنقيتها 

يوانية ومن بقايا العقائد الباطلة واألفكار اخلرافية، واألخالق احل

القبيحة؛ ألن الضمري اإلنساين ما دام مل يطهر من األدران والرواسب، 

 .ه1324( الوايف، الفيض الكاشاين، إيران: ط حجر 1)
ق: السيد حسن األمني ، حتقيه(1371أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني )ت  (2)

/ 1م، ج1991ـ ه 1411، 5، دار التعارف ـ بريوت، طه(1423)ت 

131. 
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ال يمكن إعداده وهتيئته لتعليم الكتاب اإلهلي واحلكمة والعلم 

 .(1)«الواقيني

إن ما تعطيه مفردة التزكية يف سياق هذه اآلية أن ما يقوم به النبي 

ه ليكّون منه املجتمع بعد تبليغ اآليات هو هتيئة املجتمع املسلم وتربيت

النموذج، وذلك ليواصل هذا املجتمع مسرية الدعوة والرسالة بعد 

ٺ  ﴿. وهو ما نفيده من آية أخرى، يقول فيها عّز وجّل: النبي 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

َمت ﴾ٺ﴿، إذ املراد بـ (2)﴾ٹ  ٹڤ ا وُقدِّ َنت تكوينًا خاص  : ُكوِّ

ن بمستوى أن تكون هي األمة الشاهدة عىل بعد ذلك إىل الناس لتكو

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ﴿بقية األمم، كام يف اآلية الكريمة: 

 .(3)﴾ڦ  ڦ  ڦ

ولذلك فإن إيامن اإلنسان وتصديقه بالشهادتني وتلّقيه لآلي 

القرآين ال يكفي ألن يكون شاهًدا عىل الناس، فهو ملّا يتغلغل اإلسالم 

ىل الناس تتطّلب أن يكون اإلنسان يف نفسه وروحه بعُد، فالشهادة ع

مسلاًم رسالي ا يؤمن باملبدأ ويطّبقه عىل نفسه ويف عالقاته مع اآلخرين، 

وما مل نتغّلب عىل ما نعيشه اليوم من مفارقات بني ما نؤمن به وما تعيشه 

جمتمعاتنا أفراًدا ومجاعات، فلن تصل هذه األمة إىل ما أعده اهلل إليها من 

 هبا عىل مجيع األمم والشعوب.خريّية تتفّوق 

                                                                                                                                                                             

 .596/ 2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، مصدر سابق، ج (1)

 .110سورة آل عمران، اآلية:  (2)

 .143: ، اآليةالبقرةسورة  (3)
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 اإلسالم ال ينحرص يف الطقوس العبادية

ا للدين، حيرص  ولذلك أوّد اإلشارة إىل أن هناك مفهوًما تقليدي 

مفهومه يف الطقوس العبادية وعالقة اإلنسان بخالقه فقط، وهو مفهوم 

منقوص عن الدين اإلسالمي حيرص فيه تدّين اإلنسان فيام يلتزم به من 

ات: الصالة والصوم واحلّج وأداء احلقوق الرشعية، ذلك أن عباد

اإلسالم أوسع من ذلك بكثري. فاإلسالم كام ينّظم عالقة اإلنسان 

بخالقه ويوّجه سلوك اإلنسان الفردي، فله نظرة خاّصة يف تنظيم 

العالقات االجتامعية واألممية، وهو ما نفيده من فريضة األمر باملعروف 

التي توّسع من دائرة اهتامم اإلنسان، حيث تلقي عليه  والنهي عن املنكر

ـ بجانب اهتامماته الشخصية ـ أن يكون لديه حّس االنتامء اجلامعي، وما 

يتطّلبه ذلك من شعور بمسؤولية الفرد عن أوضاع جمتمعه وبني جنسه، 

بحيث تقع عىل الفرد مسؤولية القيام بالتكاليف الرشعية، وبجانب 

ًءا من املسؤولية جتاه أداء املجتمع لتلكم التكاليف ذلك أن يتحّمل جز

 وبقاء صبغته اإلسالمية.

إّننا ـ وبكل أسف ـ ال نقوم إال باملسؤولية الفردية، وبجزء منها، 

أما املسؤولية االجتامعية، فهذه ال يتصّور الكثري منّا أهنا جزٌء من 

يه اآلية التكليف امللقى عليه إسالمي ا، وهو بخالف ما توّجهنا إل

الكريمة يف بياهنا لوظائف النبوة، ذلك أن مسؤولية الرتبية التي يقوم هبا 

النبي هي هتيئة املجتمع اإلسالمي بحيث يكمل املسرية بعد رسول اهلل، 

وهو ما يستدعي وجود روحية قيادية تلقي عىل نفسها مسؤولية احلفاظ 

دي إليه احلديث عىل كيان املجتمع املسلم يف أسسه ومبادئه، وهو ما يؤ

، فتحّمل املسؤولية «كلكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته»الرشيف: 

، هي وظيفة يتحملها املسلم جتاه العاّمة كام كانت من وظائف النبي 

 جمتمعه أيًضا.
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الوظيفة الثالثة: إحداث النقلة احلضارية للمجتمع

ثالثة، ، تنتقل إىل الوظيفة اليف بيان اآلية لوظائف ومهام النبي 

. وعند مراجعة معظم ﴾ۆئ  ۆئ  ﴿وهي يف قوله تعاىل: 

 .(1)التفاسري سنجد أهنا تشري إىل أن املراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم

ولكن سياق اآلية الكريمة ال يساعد عىل أن يكون املراد بالكتاب 

هو القرآن، إذ سبق أن أشارت اآلية إىل أن النبي من وظيفته تالوة 

رآنية عىل قومه، وال حاجة للتكرار حينها. وقد أشار الشيخ اآليات الق

الطويس يف تبيانه إىل هذه النقطة، ولكنه ذهب إىل أن الغرض من 

اختالف فائدة الصفتني، وذلك أن ]لفظ[ الكتاب ذكر للبيان »تكراره: 

. وما يريد الشيخ الطويس (2)«أنه مما ُيْكتَب وخيّلد؛ ليبقى عىل الدهر

أن املراد من لفظ الكتاب يف اآلية هو القرآن الكريم، ولكنّه  اإلشارة إليه

أعيدت اإلشارة إليه بلفظ الكتاب لبيان أن اآليات القرآنية ستجمع يف 

 كتاب، وهو ما حيفظها من الضياع واالندثار. وهو معنى بعيد ربام.

وما أستقربه من معنى أن املراد من تعليم الكتاب يف اآلية ما يطلق 

وم: حمو األمية، وهو ما يعني بتعبري آخر: نقل املجتمع العريب يف عليه الي

، دار الكتب العلمية ـ انظر عىل سبيل املثال: تنوير املقباس من تفسري ابن عّباس (1)

؛ وتفسري الطَبي، حتقيق: حممود 71م، ص 2000ـ ه 1421، 1بريوت، ط

/ 4م، ج2001ـ ه 1421، 1شاكر، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط

؛ 39/ 3؛ والتبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس، مصدر سابق، ج205

التونسية للنرش ـ تونس، والتحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور، الدار 

؛ واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، مصدر سابق، 159/ 4م، ج1914، 1ط

 .365ـ  364/ 6؛ ومن وحي القرآن، مصدر سابق، ج596/ 2ج

 .39/ 2التبيان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، ج (2)
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ذلكم الوقت من طور البداوة واألمية الذي كان يرزح فيه إىل طور 

م املعريف، فاآلية ـ هبذا املفهوم ـ تضع من مسؤوليات  التحّّض والتقدُّ

رفع مستوى املجتمع وتطويره إىل أن يصل إىل أن يكون  النبي 

يامن باهلل وبقيم الدين يه حضارة ختّصه قائمة عىل أسس من اإلجمتمًعا لد

 اإلسالمي العاّمة التي تطبع سلوكيات مجيع أبنائه.

ولعل ما يعّزز هذه املعنى ما ختتتم به اآلية، إذ تعقد اآلية ما يشبه 

املقارنة بني وضع املجتمع العريب ما قبل اإلسالم وما بعده، إذ تشري إىل 

﴾، فيام هو ـ هبذه الوظائف واملهام التي يؤدهيا ىئ ىئ  أنه كان يف ﴿

 يرتقي ليكون جمتمًعا متحًّضا. رسول اهلل 

الوظيفة الرابعة: املوازنة بني العقل واإلميان

جيازي اهللُ اإلنساَن ويعاقبه بام وهبه من نعمة العقل، وبام وصل إليه 

ولذلك فإن  من ُرشد يمّيز فيه بني احلّق والباطل وبني الصواب واخلطأ.

الناس إىل اإليامن بام يبرّشون به من رشائع وأديان  نأنبياء اهلل حينام يدعو

جديدة، إنام يستجيب أولئكم األقوام بام يرجحونه من دالئل وبّينات، 

ووسيلتهم يف ذلك العقل. وحينام يؤمنون بالدين ويدخلون فيه، ال 

زن بني إيامنه يعني ذلك أن يشّل اإلنسان حركة العقل لديه، بل يوا

العميق وثقته الكاملة باحلكمة اإلهلية وبني ما تدعوه إليه املبادئ العقلية 

 األوىل وما يؤديه إليه نظره.

التي تشري إليها اآلية  ولذلك فإن من أبرز وظائف النبي 

الكريمة هو تربية املؤمنني عىل تلكم املوازنة، وهي ما تعَّب عنه اآلية هنا 

أن احلكمة: وضع اليشء يف موضعه الصحيح،  ذلك«. احلكمة»بـ 
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فعندما يتحّدث اإلنسان، ويضع الكالم يف مواضعه السليمة، فيزن كل 

كلمة ينطقها، يوصف بأنه حكيم يف حديثه، وعندما يتعامل اإلنسان مع 

شؤونه احلياتية اليومية، فيضع األمور بموازين العقل واإلنصاف، 

 ياته.يوصف بأنه حكيم يف ترّصفاته وسلوك

مع أصحابه يف تعامله معهم  وما كان يقوم به رسول اهلل 

وتوجيهه هلم هو تربيتهم لوزن سلوكياهتم بني االلتزام األمني باألحكام 

يف ذلك اهلدي  الرشعية دون إغفال العقل، وكان خري معنٍي له 

القرآين الذي أّكد يف العديد من آياته املباركة عىل استعامل العقل، وأن 

ءاته إنام هي لقوٍم يعقلون. يقول جّل شأنه يف حديثه عن قوم لوط: ندا

ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ﴿

. ويف (1)﴾ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   آية أخرى، يقول تعاىل: ﴿

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

بل إن  .(2)﴾ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

القرآن يصف أولئكم الذين ال يستعملون عقوهلم بأهنم رّش الدواب، 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  فيقول عّز من قائل: ﴿

 .(3)﴾ھ

وإىل هذا املعنى حول احلكمة، يشري السيد حممد حسني فضل اهلل 

 .35ـ  34سورة العنكبوت، اآليتان:  (1)

 .164: ، اآليةالبقرةسورة  (2)

 .22: ، اآليةاألنفالسورة  (3)
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خّط التوازن يف حركة اإلنسان يف « احلكمة»متثّل » يف تفسريه، فيقول:

نفسه ومع اإلنسان اآلخر، ومع احلياة، بعد أن يكون قد انفتح عىل كل 

احلكمة يف عالقته باهلل، فيضع كل يشء يف موضعه، ويعطي كل إنسان 

حّقه، وكل يشء حاجته، من دون زيادة أو نقصان. وبذلك ـ أي املعرفة 

اهلدى يف خط وعي النظرية عىل مستوى القاعدة الكتابية التي متثّل 

الفكري، واملعرفة التطبيقية العملية يف معنى احلكمة ـ تكمن قيمة 

 .(1)«اإلسالم يف عطائه الفكري والعميل لإلنسان

الشخصية اإلسالميةناء ب

يف نظرة عاّمة إىل جمموع هذه الوظائف واملهام التي يقوم هبا نبينا 

ا هتدف يف جمموعها إىل بناء الشخصية نجد أهن الكريم حممد 

اإلسالمية التي حتمل الثقافة والقيم اإلسالمية من خالل ما تتلّقاه من 

رسالة إهلية تاّمة كافية ووافية بجميع ما حتتاجه هذه الشخصية يف بناء 

العالقات اإلنسانية الصحيحة، عىل مستوى الفرد، وعىل مستوى 

 املجموع.

 .365/ 6من وحي القرآن، مصدر سابق، ج (1)
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 الفصل الثالث

ة األنبياء وقيادة اجملتمع اإلنساينبعث

 الوظيفة اخلامسة: قيادة املجتمع املسلم 

 حاجة املجتمع إىل النظام 

 الفارق بني األنظمة اإلهلية وغري اإلهلية 

  متّسك املسلمني بدينهم نظاًما حاكاًم 
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الوظيفة اخلامسة: قيادة اجملتمع املسلم

إليها اآلية الكريمة، مّر ذكره من وظائف أشارت  ما باإلضافة إىل

، يمكن مالحظتهام يمكن إضافة وظيفتني أخريني بارزتني للنبي 

من خالل االطالع العاّم واملفصل للسرية النبوية املطهرة، ومها: القيادة 

 واحلكم.

عندما أقام دولًة إسالميًة يف املدينة املنّورة،  فنبينا الكريم حممد 

قائد العاّم لذلك املجتمع اإلسالمي كان رأس الدولة واحلاكم فيها، وال

الوليد. ومارس العديد من األدوار القيادية فيه، فكان احلاكم العام، 

وقائد اجليش، واحلََكم أو القايض فيام حيصل من نزاعات وخصومات 

 داخل املجتمع.

ولبيان أمهية وميزة النظام اإلسالمي الذي مّثله نبينا األكرم حممد 

ارة إىل قيمة ومنزلة النظام يف املجتمع اإلنساين، ، أمّهد لذلك باإلش

ذلك أن اإلنسان بطبيعته حيتاج إىل ما ينّظم شؤونه الفردية واالجتامعية، 

وتعّد هذه املسألة من البدهييات يف احلياة البرشية، وهبا قامت الدول 

 والتجّمعات طوال مديات التاريخ.
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حاجة اجملتمع إىل النظام

سانية يف التنظيم وتأسيس الدول، مل تكن ولكّن التجارب اإلن

ناجحًة يف العديد من نامذجها، فكانت تلكم األنظمة العديدة التي قّلام 

تتحّقق فيها السعادة والعدالة االجتامعية للجميع، وهو ما يستدعي 

 نوًعا من السخط عىل تلكم األنظمة اجلائرة والظاملة واملستبّدة.

ي رأت يف النظام أساًسا للظلم وقد ظهرت بعض رّدات الفعل الت

واالستبداد، فذهبت إىل نظرية تدعو فيها إىل تطبيق فلسفة الالسلطوية 

التي كان من أوائل من نادى هبا املفكر الَبيطاين وليام غودوين 

(William Godwin( )1756  وهي 1136ـ ،)فلسلفة م

تعارض السلطة يف تسيري العالقات و ،بالالأخالقية الدولة تتهم

َتراُجع مركزية الدولة، وتعيل من شأن اإلدارة  كام تدعو إىلة. اإلنساني

ويرجع مفهومها املعارص إىل  االجتامعية القائمة عىل مركزية الفرد.

رات التي طرأت عىل اإلنتاج السلعي البسيط يف العقد الرابع من التطوّ 

؛ حيث خاصة يف إيطاليا وأسبانيا وفرنسابو التاسع عرش امليالدي،القرن 

أصيب الرأسامليون الصغار بالسخط وخيبة األمل إلفالس مرشوعاهتم 

ز الصغرية واملتوسطة وعجزها عن مواجهة االحتكارات الزاحفة وتركُّ 

لدى طبقة حمّددة تساعدها أنظمة الدولة عىل تضّخم  رؤوس األموال

فلسفة  يدعو أنصاروثرواهتا عىل حساب بقية أفراد املجتمع. 

ة، غري هرمي مجعيات تطوعية مبنية عىل أساسجمتمعات  إىل الالسلطوية

 .(1)وال يتشّكلون ضمن نظام ومؤسسات الدولة

انظر: ويكيبيديا املوسوعة احلّرة، النسخة العربية، ماديت: )وليام غودوين(  (1)

 و)الالسلطوية(.



 اإلنساين املجتمع وقيادة األنبياء بعثة: الثالث الفصل

43

وقد أثبتت التجربة عدم واقعية مثل هذه الدعوات، إذ ال بّد للناس 

قه، وأن يقوم عىل تنفيذ هذا النظام فْ من نظام يرجعون ويتحاكمون وِ 

مؤسسات وموظفون، وإال ال فائدة من هذا النظام حينها، ومن دون 

ذلك حيّل اهلرج واملرج. وكان هذا النوع من الدعوات قد ظهر يف عهد 

من ِقَبل اخلوارج، وذلك يف مقولتهم التي  أمري املؤمنني اإلمام عيل 

فقال هلم أمري املؤمنني دافًعا إشكاهلم ، «ال حكم إال هلل» كانوا يرددوهنا:

ُه ال ُحْكَم إاِل  ،َنَعمْ  .َكلَِمُة َحقٍّ ُيَراُد هِبَا َباطٌِل »الفوضوي ذاك:   هللِ،إِنَّ

 َيُقوُلونَ 
ِ
وإِنَُّه ال ُبدَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمرٍي َبرٍّ َأْو  هللِ.ال إِْمَرَة إاِل  :وَلكِنَّ َهُؤالء

فِيَها  اهلُلوُيبَلُِّغ  .وَيْسَتْمتُِع فِيَها اْلَكافِرُ  ،ْمَرتِِه امُلْؤِمنُ َيْعَمُل يِف إِ  .َفاِجرٍ 

َمُع بِِه  ،األَجَل  ُبُل  ،وُيَقاَتُل بِِه اْلَعُدوُّ  ،ءُ ْي فَ الْ وجُيْ وُيْؤَخُذ بِِه  ،وَتْأَمُن بِِه السُّ

ِعيِف ِمَن اْلَقِويِّ  يَح َبر   ،لِلضَّ
اَح ِمْن  ،َحتَّى َيْسرَتِ  .(1)«َفاِجرٍ وُيْسرَتَ

واإلمام هبذا يقّر اخلوارج عىل أن النظام الذي جيب أن ُيستند إليه 

يف احلكم جيب أن يكون هو النظام اإلهلي. ولكّن دعوهتم تستبطن أن 

يظّل الناس بدون قائم عىل تطبيق النظام، وهذا ما يشيع الفوىض 

ال ويسبّب انعدام األمن االجتامعي، وهو معنًى يدركه اجلميع يف ح

غياب أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن أي جمتمع من املجتمعات، 

 حيث تعّم الفوىض يف تلكم الناحية التي تغيب عنها تلكم املؤسسة.

ولذلك فإن اإلنسان حيتاج إىل نظاٍم حيتكم إليه ويتعامل مع نفسه 

ه، وهذه حقيقة ال يمكن أن يتجاوزها اإلنسان أو هيرب قَ فْ واآلخرين وِ 

حقيقة تبرّش هبا مجيع األيديولوجيات اإلنسانية، الدينية وغري  منها، وهي

 الدينية.

، مجع هنج البالغة، هنج البالغة، خطب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  (1)

، دار ه(1323الشيخ حممد عبده )ت  ، حتقيق:ه(460الرشيف الريض )ت 
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ونظًرا لتعّدد األنظمة اليوم واأليديولوجيات املتفّرعة عنها أو 

املؤسسة هلا، ال بّد لإلنسان أن خيتار من بينها، وهي إما أنظمة 

وترشيعات إهلية، كام هي احلال مع اإلسالم، أو أنظمة وترشيعات 

كام هي احلال مع أنظمة احلضارة الغربية وتلكم املنظومات  مدنية،

 االشرتاكية الرشقية.

الفارق بني األنظمة اإلهلية وغري اإلهلية

ولتكون مسألة االختيار واضحة لإلنسان، عليه أن يتبنّي الفارق 

بني تلكم اخليارات املطروحة أمام ذهنه، لتكون مسألة االختيار قائمة 

صحيح؛ ذلك أن من أبرز الفوارق بني منهجية كال عىل أساٍس واضٍح و

الترشيعني اإلهلي واملدين أن الترشيعات املدنية يكون موضع اهتاممها 

ا، وهي  هو تنظيم عالقات اإلنسان االجتامعية يف حدود ضّيقة جد 

الضوابط التي من شأهنا احلفاظ عىل النظام العام الذي حيكم هذه 

فر األمن االجتامعي، واالستقرار السيايس العالقات فيام من شأنه أن يو

 ألي جمتمع خيضع لذلكم الدستور أو القانون.

ولذلك، ال تتدّخل القوانني املدنية يف تنظيم عالقة اإلنسان برّبه، 

ا، وليس  ذلك أن هذه األنظمة املدنية َتُعدُّ العالقة الِعَبادية أمًرا خاص 

أو يوّجهه. ولذلك ُتشاع يف لقانون الدولة أو دستورها أن يتدّخل فيه 

، بمعنى أن تنظيم «الدين هلل، والوطن للجميع»تلكم املجتمعات عبارة: 

عالقة اإلنسان بخالقه أمر يدور شأنه بني اإلنسان وخالقه، وهو ما 

يتكّفل به الدين، فيام العالقات االجتامعية أمر َمَدين، لإلنسان أن يديره 

 جتمع من أنظمة ودساتري.بام يتوافق الناس عليه يف ذلك امل
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وخالًفا لألنظمة املدنية، ُتعنى الترشيعات اإلهلية بتنظيم عالقة 

اإلنسان بخالقه، ومعها عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، وبام حوله من 

الطبيعة. كام أهنا )أي الترشيعات اإلهلية( توّجه اإلنسان حول ما يعتقده 

الدين كام هيتّم بنمط من أفكار وأيديولوجيات وفلسفات عاّمة. ف

اإلنسان السلوكي والعميل، هيتّم بتنظيم النمط الفكري والنظري أيًضا. 

وبخاّصة ما يرتبط باألسئلة الكونية الكَبى التي تتجاهلها تلكم 

األنظمة الوضعية، ذلك أن الدين يقّدم إجابات واضحة حول ُمبَتَدَأ 

األديان تعطيه اإلجابة الكون وهنايته، فإذا تفّكر اإلنسان حول الكون، ف

بأن الكون له بداية حمّددة، وأن ُمْبِدئه هو اهلل ذو الصفات املعينة، وله 

 هناية، تقع فيها أحداث واضحة وبّينة.

 ]*[ القوانني املدنية وتعّدد التجارب

ومن الفوارق املهّمة بني الترشيعات اإلهلية ونظريهتا املدنية: أن 

وحي اإلهلي، ولذلك فإن أحكامها مصدر الترشيع يف األوىل هو ال

وموادها مل ترد يف الترشيع بناًء عىل التجربة واملامرسة، وإنام هي وحي 

إهلي ُمنَْزل، خالًفا للقوانني املدنية املدّونة بناًء عىل عنرص التجربة 

واملامرسة املرتاكمة، ولذلك ـ فهي مقارنًة مع الترشيعات اإلهلية ـ أكثر 

الً، ا وتبدُّ ً وذلك بعد إخضاعها للتجربة وفشل بعضها وحاجة  تغريُّ

البعض منها إىل التهذيب أو اإلقرار أو اإللغاء أو غري ذلك من 

 التغيريات املحتملة.

وما جيعل األوىل أكثر ثباًتا هو أهنا صادرة عن خالق اإلنسان 

واألعلم بام يتالءم وطبيعته اإلنسانية، فيام الثانية صادرة عن العقل 

لذي ـ مهام أويت من رجاحة وحنكة ـ غري قادر عىل إدراك اإلنساين ا
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 الطبيعة اإلنسانية بصورة عميقة، كام هي احلال مع اخلالق جّل وعال.

ويضاف إىل ذلك )عدم اإلحاطة( أن التاريخ اإلنساين السلطوي 

هو يف معظمه تاريٌخ ميلء بالنزاعات واألطامع الشخصية لدى األقوياء 

ن يضع الدساتري والقوانني التي حتكم عىل حساب الضعفاء، وم

املجتمع لن يكون يف مجيع حاالته جهة مؤمتنة، هدفها األساس حتقيق 

األمن والعدل االجتامعيني، وإنام هم يف معظمهم أتباع لتلكم السلطة 

التي جتعل من القوانني متامشيًة ومصلحتها الشخصية فيام يضمن هلا 

ة غري متحّققة يف الرشائع اإلهلية، استمرارّية أكثر يف احلكم. وهي نقط

الصادرة عن اهلل تعاىل، حيث ال مصلحة ذاتية عىل حساب املجموع 

العام، وإنام ُيراَعى فيها املصلحة العاّمة وجتنّب املفسدة أو وقوع الظلم 

 عىل أحد.

إننا ـ كمسلمني ـ نؤمن بأن اهلل سبحانه وتعاىل خالق هذا الكون، 

يتالءم وطبيعته، وأن نوع العالقة بني اهلل وعباده وهو األعلم بخلقه وبام 

أن ُيصلحهم،  ههي عالقة حمّبة ِمنُْه تعاىل خلَْلِقِه، يريد هلم مجيع ما من شأن

وُيريد يف ترشيعاته أن ُيبِعَد عنهم مجيع ما من شأنه أن يفسدهم، أفراًدا 

 وجمموعات.

ما يصدر وهي احلال التي تورث الثقة بني اخلالق وعباده يف مجيع 

عنه تعاىل، ولذلك فإننا نعتقد يف الرشيعة املنزلة من اهلل تعاىل بأهنا 

الرشيعة املعصومة عن اخلطأ، وأن االلتزام التاّم واألمني هبا يعصم 

املجتمع اإلنساين عن الوقوع يف خطأ وزالَّت القوانني الظاملة أو اجلائرة، 

 وحيّقق السعادة للجميع.



 اإلنساين املجتمع وقيادة األنبياء بعثة: الثالث الفصل

47

ن عصمة ألولياء اهلل الصاحلني الذين يأيت ولذلك، فإن ما نعتقده م

األنبياء واألئمة يف طليعتهم إنام هي من الفهم الواعي والصحيح 

أهنم فهموا  للرشيعة اإلهلية؛ ذلك أننا نعتقد يف األنبياء واألئمة 

ا ورأوا فيها الطريق املوصل إىل  ووعوا الرسالة اإلهلية فهاًم صحيًحا تام 

 حييدوا عن ذلك الفهم يف تطبيقها قيد أنملة، السعادة احلقيقية، ومل

ا يف السلوك ن تطبيقها تطبيًقا أمينًا وواعيً وألهنا الرشيعة املعصومة، فإ

واملعتقد هو ما نعتقده من معنى للعصمة، وال نحتاج إىل الكثري من 

 األدلة عىل عصمة أئمتنا إذا ذهبنا إىل هذا املعنى للعصمة.

اًما حاكًمامتّسك املسلمني بدينهم نظ

لقد كان يف نموذج احلكمني النبوي والعلوي مثاالً أعىل يف قيادة 

املجتمع اإلنساين نحو السعادة وحتقيق العدالة االجتامعية، وما أحرانا ـ 

نحن املسلمني ـ أن نتمّسك بديننا اإلسالمي وأن ندعو إىل حتكيمه فيام 

نسان حاالً من العيش يدعو إليه من قيم إنسانية عالية وعادلة، توّفر لإل

بعّزة وكرامة، ينال فيه اجلميع حقوقه دون نقيصة أو ظلم أو تسّلط 

إنسان عىل أخيه اإلنسان، بدالً من الدعوة إىل أنظمة مل حتّقق إىل شعوهبا 

 إىل يومنا احلارض ما تطمح إليه من استقرار أو عدالة اجتامعيني.

  پ پ ڀ پ   
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 القسم الثاين

أسـئـلـة الـمـحـاضـرة

 رسالة اإلسالمية واملحافظة عىل الفطرة اإلنسانيةال 

 إقامة املناسبات الدينية 

 طبيعة العصمة بني التكوين والترشيع 

 س يف استعامل بعض التعبريات  التحسُّ

 الفرق بني املنهج التجريبي والقانون املدين 

 األحكام الصادرة يف عرص الترشيع 

  موقف األئمة من الثورات
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مية واحملافظة على الفطرة اإلنسانيةالرسالة اإلسال

  هل من املمكن القول بأن بعثة الرسول 

هي للمحافظة عىل الفطرة اإلنسانية؟ وما هي 

خطوات احلفاظ عىل الفطرة يف سلوكنا اليومي 

 املنطلق من التعليامت الدينية؟

  مجيع األديان جاءت عىل الفطرة، ونعني بالفطرة هنا: طبيعة

ما يعني أن مجيع األحكام التي جاءت هبا األديان اإلهلية اإلنسان. وهو 

تتالءم وطبيعة اإلنسان، فإذا طبقها تعطيه السعادة. يقول تعاىل يف حمكم 

، (1)﴾ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ كتابه: ﴿

فاآلية تشري إىل أن مطلق الدين ـ ومل حترصه يف اإلسالم ـ جاء موافًقا 

 بيعته السليمة.لفطرة اإلنسان وط

وجواًبا للشّق الثاين من السؤال، فإن الطريق إىل ذلك هو أن يلتزم 

اإلنسان اإلسالم يف مجيع سلوكياته اليومية، وأال يكتفي بالشؤون 

العبادية فقط، فاإلسالم ال ينحرص يف أداء الطقوس العبادية الفردية، إذ 

 .30: ، اآليةالرومسورة  (1)
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لعاّم ملجتمعه عىل املسلم أن يعيش مّهه اخلاص، وبجانب ذلك اهلّم ا

وحميطه، فيعيش اإلنسانية مع اآلخرين مستشعًرا معاناهتم كام يستشعر 

 معاناته وحاجاته الفردية أيًضا.

إقامة املناسبات الدينية

   ما هي الفائدة العملية من إحياء ذكرى

 املبعث الرشيف يف وقتنا احلارض؟

 أمر  إقامة هذه الذكريات واملناسبات الرشيفة هي ألجل إحياء

الدين يف جمتمعاتنا، من خالل اإلفادة من احلَدث املايض يف الواقع 

املعارص، إذ نريد للمسلم أن يربط ماضيه بحارضه، فإذا ما وعى وفهم 

س ملا  املسلم اليوم حادثة املبعث الرشيف الواقعة يف الزمن املايض املؤسِّ

لوكي يلتزمه اليوم من عقيدة ورشيعة، فإن لذلك أثره النفيس والس

، وأن اهلل حينام بعث عليه. فإذا ما وعى أمهية وغاية بعثة األنبياء 

إنام من أجل تكوين شخصية املسلم أفراًدا وأّمة،  نبينا الكريم حممد 

لتكون األمة املسلمة هي األمة الشاهدة عىل بقية األمم، فإن لذلك أثره 

مقّدمة ودافعيته يف نفس املسلم ليستحّث ذاته ليكون جمتمعه يف 

 املجتمعات.

إن إدراك هذه املسألة ووعيها لدى رشحية واسعة إذا تأّتى من إقامة 

مثل هذه املناسبات، فقد حتّقق الكثري من َبْعِث الروح اإلسالمية يف 

 نفوس املسلمني يف هذا اجليل واألجيال القادمة.

طبيعة العصمة بني التكوين والتشريع

 ن األئمة أرشَت ـ خالل املحارضة ـ إىل أ
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  فهموا اإلسالم فهاًم صحيًحا وعملوا وفق هذا

الفهم الصحيح والواعي، وكانوا معصومني 

لتطبيقهم الواعي والصحيح لإلسالم، فهل كانت 

ـ هبذا املعنى ـ اختيارية أم غري ذلك؟  عصمتهم 

 أرجو توضيح هذه النقطة.

 مي، لعّل السائل يشري إىل مسألة خالفية يف علم الكالم اإلما

وهي بخصوص حتديد مفهوم العصمة لدى أنبياء اهلل وأوصيائهم: هل 

هي عصمة تكوينية، بمعنى أن اهلل عندما خلق هؤالء املعصومني كّوهنم 

وخلقهم معصومني، أو أهنا عصمة ترشيعية، بمعنى أهنم التزموا ما 

ا دون أي درجة من املخالفة، فكانوا  أنزله اهلل من ترشيع التزاًما تام 

 عصومني ترشيعي ا م

ولذلك فإن معنى العصمة وعدم صدور أي خمالفة رشعية بناًء عىل 

الرأي األول يف العصمة إنام هو عدم صدور ملانع تكويني يف شخصية 

املعصوم، فيام هو التزام ترشيعي ألزم املعصوم نفسه أالَّ حييد معه عن 

 الرشيعة، بناًء عىل الرأي الثاين.

روائي والقرآين والكالمي، فتظّل املسألة موضع وألن لكلٍّ دليله ال

 خالف بني املتكّلمني.

 التحسُّس يف استعمال بعض التعبريات

  من التعبريات الشائعة يف املجتمعات املوالية

، بدالً من «يا عيل»أهنم يقولون:  ألهل البيت 

، فعندما ينوي أحدهم القيام بعمٍل «يا اهلل»القول: 

، فام «يا عيل»ما يبدأ عمله بعبارة:  من األعامل، دائاًم 

 تعليقكم عىل هذه الظاهرة؟
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  ،هذه من املسائل اخلالفية بني املسلمني، ويتقاسمها اجتاهان

ها رشًكا، واستعانًة بغري اهلل فيام هو من صفات اهلل وموضع  أحدمها يعدُّ

 استعانة به سبحانه دون خلقه. فيام جيّوزها اجتاه آخر، وال يرى فيها أّي 

يا »، أو: «يا عيل»نوٍع من الرشك، إذ ُيدرك املسلمون أن قول املسلم: 

، ال يريد هبا االستعانة املستقّلة عن اهلل سبحانه أو املساوية له، وما «حممد

 دام األمر كذلك، فال موضع للتهمة بالرشك.

وانطالًقا من هذه املسألة أوّد التنبيه عىل أمٍر مهّم، وهو ما أسميه: 

ذلك أن هناك العديد من العلامء واملفكرين والباحثني «. لغريعقدة ا»

عندما يتتبّعون ما يلصقه اآلخرون باإلسالم من هُتَم قد يكون بعضها 

لعدم إدراكهم لبعض  ؛صحيًحا، ولكن يعّدها اآلخرون هتمة

اخلصوصيات اإلسالمية التي تغيب عنهم أو ال يدركوهنا لعدم 

 فإن ذلك قد يستدعي البعض منهم وجودهم ضمن البيئة اإلسالمية،

عن ممارستها أو الدعوة إىل عدم الترصيح هبا إرضاًء  التخيّل الدعوة إىل

للطرف اآلخر، فيام ال يستدعي األمر ذلك، وبخاّصة إذا كانت ممّا 

يتوافق واملبادئ اإلسالمية وال يتعارض معها. وهذه الدعوة إن 

ه بعقدة الغري، وليس عن صدرت من بعضهم، فهي إنام ناجتة عاّم أسمي

 رؤية إسالمية أصيلة وواعية.

وبخصوص ما ورد يف السؤال، فأحب أن أمهد بمثال يقّرب 

الفكرة: إذ لو احتاج أحدنا إىل توصية معيّنة من أحد وجهاء البلدة، 

فاختار أن يذهب إىل العمدة باعتباره أحد أبرز الوجهاء فيها، وعند 

التوصية التي يعّدها العمدة من وصوله إىل جملسه، طلب منه هذه 

األمور البسيطة التي ال حيتاج بنفسه أن يقوم هبا، وإنام يوكلها إىل أحد 

معاونيه، وعند ذلك يتوّجه صاحب الطلب إىل ذلكم املعاون ويطلبها 

 منه، فقضيت احلاجة هبذه الطريقة.
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إن هذه صورة لتعامالت اجتامعية كثرية يف حياتنا اليومية، وال 

ي غرابة فيها، وال استنكار. وممارسة يمكن تطبيقها عىل ما يثار وجه أل

يف تعاملهم اليومي. ذلك أن ما « يا عيل»حول استعامل الشيعة لتعبري: 

يقصدونه هو االستعانة باهلل سبحانه وتعاىل، ولكن ـ بسبب اعتقادهم 

بأن هلم مكانة خاّصة عند اهلل سبحانه ـ  يف أئمة أهل البيت 

هبم إىل اهلل، ويطلبون تلك املعونة بواسطتهم، وهو معنًى يتشّفعون 

واضح وال حيتاج إىل تكّلف وتأويل ومزيد بيان، وعندما يقومون هبذه 

املامرسة إنام ينطلقون يف ممارستها من العرف االجتامعي البسيط الذي 

يتعامل به اإلنسان مع أخيه اإلنسان الذي قد يعلوه يف املستوى 

ـ الذين نتعّبد بدين اإلسالم عن  أهل البيت  االجتامعي. وألن

طريقهم وهبداهم ـ مل يصدر عنهم أي منٍع هلذه املامرسة، فهي ممضاة من 

قبلهم. وما دام األمر كذلك، فال مشاحة من التلّفظ هبا والتعبري هبذه 

يا »العبارة، ويستطيع كل منّا أن يقول يف االستعانة باهلل دون واسطة: 

، دون أي بوساطة شفعائه « يا عيل»تطيع القول: ، كام يس«اهلل

 حتّسس يف االستعامل.

 الفرق بني املنهج التجرييب والقانون املدين

  أرشَت ـ خالل املحارضة ـ إىل املنهج

التجريبي، وأنه منهج قائم عىل التجربة واملالحظة، 

وأن ما يعطيه من نتائج إنام هو قائم عىل التجريب 

قد يؤّدي إىل تبّدل بعض اآلراء  واالختبار، وهو ما

والنظريات، وذلك عندما تثبت التجربة واملالحظة 

خطأ نظريٍة ّما أو معتقد معنّي، وما لدّي من تساؤل 

هو: أي رضر من هذا املنهج؟ فهل يعاب عىل هذا 
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املنهج تبّدل اآلراء فيه والنظريات إذا كان الرأي يف 

أ املنهج ذلك مستنًدا إىل واقع أثبتت التجربة خط

 السابق أو صحته؟

  ربام وقع هناك بعض االشتباه لدى السائل، إذ مل يكن احلديث

أثناء املحارضة عن املنهج التجريبي كمنهج يف البحث العلمي، وإنام 

كان احلديث عن القوانني والترشيعات الوضعية، وهو حديث خيتلف 

والتقنني لدهيا.  عن املنهج الذي تعتمده تلك القوانني أساًسا يف الترشيع

سّمى باملنهج، ترشيع ذلك أن الطريقة التي تّتبع يف وضع القانون والت

فيام القانون الذي ُيعتمد من قبل السلطات احلاكمة يف أي بلد يسّمى 

ترشيًعا. واحلديث كان بخصوص ما لدى تلكم البلدان من ترشيعات 

 ية أو املدنية.أقرهتا احلكومات التي تبنّت الترشيعات والقوانني الوضع

والتغيري قد يمّس القوانني والترشيعات املدنية، وهو ما يقابل 

النسخ يف الترشيعات اإلهلية. وكان احلديث بخصوص املوازنة واملقارنة 

بني التغيري يف الترشيعات اإلهلية )النسخ( والتغيري يف الترشيعات 

ـ نحن املدنية، حيث يكون مصدر األول هو الوحي اإلهلي الذي نثق 

املسلمني ـ بأنه إنام صدر لتغريُّ طرأ عىل املجتمع البرشي استوجب ذلكم 

التغيري يف احلكم ونسخه واإلتيان بحكٍم جديد، فيام مصدر الثاين 

التجربة اإلنسانية التي ال تكون بالّضورة صائبة، أو أن تنطلق 

 الترشيعات فيها بناًء عىل نتائج واستنتاجات صحيحة وواقعية، وإنام

هي يف بعض صورها إرضاًء لطبقة عىل حساب بقية الطبقات، ويف 

بعض صورها نتيجة لتوّجه اجتامعي معنّي ليس بالّضورة أن يكون 

 ذلكم التوّجه منسجاًم والروح والفطرة اإلنسانيتني.
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األحكام الصادرة يف عصر التشريع

  :هنيتكم عن كنُت قد »ما رأيك يف احلديث

؟ هل هو صحيح وصادر «زيارة القبور فزوروها

 ؟عن الرسول 

  ، قبل اإلجابة عن السؤال الوارد، أمّهد لذلك ببيان أمٍر مهمٍّ

 وذلك بخصوص تنّوع األوامر واألحكام الصادرة عن نبينا حممد 

 إىل نوعني من األحكام، وهي إما أحكام ترشيعية، صادرة عنه 

ألحكام الثابتة وغري باعتباره مبلًغا وحاماًل للرشيعة اإلسالمية، وهي ا

. وأحكام صادرة عن النبي  باعتباره حاكاًم  القابلة للتبّدل والتغريُّ

للدولة اإلسالمية ورئيسها األعىل، وهي أحكام متغرّية، تصدر من قبل 

صاحب املنصب ملا له من صالحية يراعي يف استعامله هلذه الصالحية 

وأن تتوافق والروح  املصلحة أو املفسدة يف إصدار مثل هذه األحكام،

 العاّمة يف الترشيع.

وهي حاٌل نجد مثياًل هلا يف نامذج احلكم والقوانني املدنية يف 

التجارب احلديثة لإلدارة واحلكم، ذلك أن األحكام الصادرة عن 

رئيس الدولة تنفيًذا لقوانني ودستور البلد ُتعّد تنفيًذا أمينًا للدستور، 

عن رئيس الدولة ملا له من صالحية ويف مقابلها هناك أحكام تصدر 

دستورية، وهي غالبًا ما ترتبط بحاالت استثنائية، حتتاج ألن جيري فيها 

الرئيس صالحياته فيام ال يتعارض وروح القانون العام للبلد، بحيث 

ينتهي احلكم هبذا القانون بمجّرد زوال تلكم الظروف االستثنائية، ومن 

 كم األصيل واألسايس.َثمَّ الرجوع إىل القانون واحل

ويف هذا املجال، يوّجه بعض علامء أهل السنة ما قام به اخلليفة 
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عمر بن اخلّطاب يف هنيه عن زواج املتعة يف هذا السياق، إذ يشريون إىل 

أن ما قام به اخلليفة عمر من حتريم للمتعة إنام العتبارات مصلحية، 

ذا النوع من الزواج ملا وجد فيها أن األَْوىل إلغاء هذا احلكم وحتريم ه

رآه من مصلحة إسالمية عليا، مستعماًل يف ذلك ما له من صالحيات 

 أعطيت ملنصبه يف رئاسة الدولة والقيادة العامة للمجتمع املسلم.

هنيتكم كنُت قد »ويف اإلجابة عن السؤال، أشري إىل أن احلديث: 

األحاديث  هو من (1)«عن زيارة القبور فزوروها، فإهنا تذكركم املوت

بمجموع الشيخ األلباين حسنه الواردة يف صحاح أهل السنة، وقد 

 ، ولكنه غري صحيح بموازين احلديث لدينا.(2)هطرق

ولو كان هذا احلديث صحيًحا، فإن ما يمكن فهمه من داللة 

احلديث أن زيارة القبور أمٌر مستحب  يف ذاهتا، وهو ما ُيفهم من هناية 

ـ عىل فرض صّحة  ، ولكّن النبي «املوت فإهنا تذكركم»احلديث: 

احلديث ـ قد هنى عنها وحّرمها حترياًم مؤّقًتا لظرٍف حمّدد مستعمالً يف 

ذلك ما له من صالحيات، باعتباره احلاكم اإلسالمي الرشعي، 

وبمجّرد زوال أسباب التحريم، رجع احلكم األسايس لزيارة القبور، 

 وهو االستحباب.

ا كان السائل يسأل عن النسخ، فال نسَخ يف ويف هذه النقطة، إذ

احلديث يف احلديث، وإنام كان التحريم نابًعا من ظروف استثنائية، و
                                                                                                                                                                             

، 1املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، دار املعرفة ـ بريوت، ط (1)

 .709/ 1م، ج1991ـ ه 1411

، الشيخ حممد سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (2)

م، 1992ـ ه 1412، 1نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف ـ الرياض، ط

 .359/ 2ج
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إشارة إىل زوال تلكم الظروف االستثنائية، وهذا يف حال ثبت احلديث 

 .عن النبي 

وإن كان السائل يسأل عن احلكم الرشعي لزيارة القبور، فنحن 

، وقد ثبت بام وردنا عن طريق أهل البيت نتعّبد يف هذه األحكام 

زيارهتم للقبور، بل وحثّهم أتباعهم عىل ذلك، وبخاّصة ما  عنهم 

كان منها يربطنا بأهداف وقيم الدين النبيلة، كام هي احلال مع زيارة 

 ومشاهدهم الرشيفة. قبورهم 

من الثورات موقف األئمة 

  ما هو موقف األئمة  بشكل عام من

 ؟ات التي وقعت يف عهودهم الثور

  كانت هناك ثورات من قبل أبناء احلسن وثورات من قبل ،

، مثل ثورة اإلمام زيد بن عيل بن احلسني، أبناء اإلمام احلسني 

وثورة حييى بن زيد. فالثورات التي أمضيت وأقّرت من قبل األئمة 

  فهي ثورات صحيحة، مثل ثورة اإلمام زيد حيث أمضاها ،

، أما الثورات التي مل ُتَقّر من قبل األئمة، فهي غري مام الصادق اإل

 .معلوم صّحتها

  پ پ ڀ پ   
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